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Επαναληπτικό Χριστουγέννων 
Φυσική Γ΄ Λυκείου 

 
 

1. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης ενός 
µικρού σώµατος που εκτελεί απλής αρµονική ταλάντωσης σε συνάρτηση µε τον 
χρόνο.  

 
       α) Η χρονική εξίσωση της ταχύτητας της ταλάντωσης του µικρού σώµατος είναι: 
                  i) tσυνωυυ max=                        ii)   )(max πωσυνυυ += t        

                  iii) )
2

(max

π
ωσυνυυ += t  

       Να επιλέξετε τη σωστή και να δικαιολογήσετε  την επιλογής σας.    
   
       β) Η ταχύτητα του µικρού σώµατος αυξάνεται κατά µέτρο στις χρονικές     
       διάρκειες: 
                  i) 10 t→  και 21 tt →                  ii) 21 tt →  και 43 tt →     

                  iii) 10 t→  και 43 tt →     

        
      Να επιλέξετε σωστή και να δικαιολογήσετε  την επιλογής σας.    
 
2. Το παρακάτω σχήµα απεικονίζει πως µεταβάλλεται χρονικά η ένταση του 
ρεύµατος σε ιδανικά κυκλώµατα LC(1) και (2) τα οποία έχουν την ίδια ενέργεια 
ταλάντωσης. 
 

 
α. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής L1 του κυκλώµατος (1) και ο συντελεστής 
αυτεπαγωγής 2L  του κυκλώµατος (2) ικανοποιούν της σχέση: 

i. 21 LL =                ii. 21 2LL =                  iii. 21 4LL =  
Να επιλέξετε την σωστή σχέση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
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β. Οι αντίστοιχες χωρητικότητες 1C  και 2C των κυκλωµάτων (1) και (2) ικανοποιούν 
την σχέση: 
i. 12 CC =                   ii. 12 5,4 CC =            iii.  12 9CC =  
Να επιλέξετε την σωστή σχέση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
3.Μικρό σώµα εκτελεί φθίνουσες ταλαντώσεις και το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε 
το χρόνο σύµφωνα µε τη σχέση t

oeAA Λ−= , όπου oA  το αρχικό πλάτος της 

ταλάντωσης και Λ θετική σταθερά. Στο τέλος των 10 πρώτων ταλαντώσεων το 

πλάτος της ταλάντωσης έχει µειωθεί στο 
4

1
 του αρχικού. 

Αν γίνουν επιπλέον από τις 10 άλλες 15 ταλαντώσεις τότε στο τέλος των 
ταλαντώσεων αυτών το πλάτος θα ισούται µε : 

16
. oA

i                              
32

. oA
ii                         

25
, oA

iii  

Να επιλέξετε την σωστή σχέση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
4.Τρία ταλαντευόµενα συστήµατα Α,Β,Γ ελατηρίου-µάζας εκτελούν εξαναγκασµένη 
ταλάντωση µε την επίδραση της ίδιας εξωτερικής περιοδικής δύναµης , συχνότητας : 

Hzf
π

20
1 =  

Η µάζα που κρέµεται σε κάθε ελατήριο είναι kgm 1,0= και οι σταθερές των 

ελατηρίων είναι mNk A /80= , mNkB /90= , mNk /160=Γ . Το σύστηµα που θα 
εκτελεί ταλαντώσεις µε το µεγαλύτερο δυνατό πλάτος είναι αυτό µε το ελατήριο: 
α. σταθεράς Ak  

β. σταθερά Bk  

γ. σταθερά Γk  
 
5. Μικρό σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δυο συνιστώσες ταλαντώσεις της µορφής 

tAx ηµω11 =  και )
3

2
(22

π
ωηµ += tAx  που εξελίσσεται στην ίδια διεύθυνση και γύρω 

από την ίδια θέση ισορροπίας. Η µέγιστη ταχύτητα που αποκτά το µικρό σώµα όταν 
διέρχεται από την θέση ισορροπίας του καθώς εκτελεί την συνισταµένη ταλάντωση 
ισούται µε την µέγιστη ταχύτητα που θα αποκτούσε αν εκτελούσε µόνο τη συνιστώσα 
ταλάντωση )(1 tfx = . 
α. να αποδείξετε ότι η µέγιστη δύναµη που δέχεται το µικρό σώµα κατά την διάρκεια 
της συνισταµένης ταλάντωσης του ισούται µε την µέγιστη δύναµη που θα δεχόταν αν 
εκτελούσε µόνο τη συνιστώσα ταλάντωση )(2 tfx = . 
β. η διαφορά φάσης µεταξύ της συνισταµένης ταλάντωσης και της συνιστώσας 
ταλάντωσης )(1 tfx =  ισούται µε: 

radiπ.                radii 3/.π                radiii 6/.π    
Να επιλέξετε την σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
6. Αρµονικό κύµα µήκους κύµατος λ διαδίδεται κατά µήκος γραµµικού ελαστικού 
µέσου το οποίο ταυτίζεται µε τον ηµιάξονα Οχ. Το κύµα διαδίδεται προς τα δεξιά και 
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το υλικό σηµείο Ο( χ=0) που βρίσκεται στο αριστερό άκρο του ελαστικού µέσου 
ταλαντώνεται µε εξίσωση tAy ηµω= . 

α. Τη χρονική στιγµή 1t που το υλικό σηµείο Ο φτάνει για τέταρτη φορά σε θέση 
µέγιστης δυναµικής ενέργειας ταλάντωσης  ο αριθµός των υλικών σηµείων του 
ελαστικού µέσου που βρίσκονται στη µέγιστη θετική τους αποµάκρυνση ισούται  µε : 
i.  4                             ii. 1                           iii.2 
Να επιλέξετε τη σωστή και να δικαιολογήσετε  την επιλογής σας.    
β. Τη χρονική στιγµή 2t  που το υλικό σηµείο Κ ( )2λ=Κx φτάνει για Τρίτη φορά σε 
ακραία θέση της ταλάντωσής του ο αριθµός των σηµείων του ελαστικού µέσου που 

βρίσκονται σε θέση αποµάκρυνσης 
21

A
y += ισούται µε: 

i.  5                              ii.  7                        iii.4 
Να επιλέξετε τη σωστή και να δικαιολογήσετε  την επιλογής σας.    
 
7. ∆υο αρµονικά κύµατα µε ίσα πλάτη Α και ίδια συχνότητα διαδίδονται στην 
επίπεδη επιφάνεια ενός ελαστικού µέσου. Τα δυο αυτά κύµατα δηµιουργούνται από 
δυο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 οι οποίες βρίσκονται στα σηµεία Κ και Λ αντίστοιχα 
της επιφάνειας του ελαστικού µέσου απέχοντας µεταξύ τους απόσταση d.  Το πιο 
αποµακρυσµένο από την πηγή Π2σηµείο του ευθύγραµµου τµήµατος ΚΛ στο οποίο 
συµβαίνει ενισχυτική συµβολή απέχει από το µέσο Μ του τµήµατος ΚΛ απόσταση 

λ21 =d . 
α.Να αποδείξετε ότι ανεξάρτητα από την τιµή της συχνότητας ταλάντωσης των δυο 
πηγών, τα σηµεία της µεσοκαθέτου του ευθύγραµµου τµήµατος ΚΛ είναι σηµεία 
ενισχυτικής συµβολής. 
β. Ο αριθµός των σηµείων ενισχυτικής συµβολής που εµφανίζονται στο ευθύγραµµο 
τµήµα ΚΛ, µεταξύ των δυο πηγών, ισούται µε : 
i.5                                 ii.9                            iii.10 
Να επιλέξετε τη σωστή και να δικαιολογήσετε  την επιλογής σας.    
 
8. Το κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο του σχήµατος έχει σταθερά mNk /400= , 
βρίσκεται στην κατάσταση φυσικού του µήκους και το κάτω άκρο του είναι 
στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο στο δάπεδο. Από ύψος h πάνω από το ελεύθερο 
άκρο του ελατηρίου και στην ίδια κατακόρυφο αφήνουµε ελεύθερο µικρό σώµα 
µάζας m=4kg, το οποίο όταν φτάνει στο άκρο του ελατηρίου καρφώνεται σε αυτό 
χωρίς απώλειες ενέργειας. Στην συνέχεια το σύστηµα σώµα ελατήριο εκτελεί απλή 
αρµονική ταλάντωση ενέργειας Ε=8J. 

 
α) Να υπολογίσετε την συχνότητα της ταλάντωσης του συστήµατος σώµα- ελατήριο. 
β) Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις της αποµάκρυνσης, της ταχύτητας και της 
επιτάχυνσης του σώµατος κατά την διάρκεια της απλής αρµονικής ταλάντωσης, 
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θεωρώντας ως t=0 τη στιγµή της κρούσης του σώµατος µε το ελεύθερο άκρο του 
ελατηρίου και ως θετική φορά τη φορά προς τα πάνω. 
γ)  Να υπολογίσετε το ύψος h. 
δ)  Να βρείτε την χρονική διάρκεια κίνησης του µικρού σώµατος από τη στιγµή που 
το αφήνουµε ελεύθερο έως τη στιγµή που µηδενίστηκε η ταχύτητά του για πρώτη 
φορά. 

∆ίνεται η επιτάχυνση 2/10 smg =   . Θεωρήστε για τις πράξεις 73,13 = και π=3,14. 
Η χρονική διάρκεια της κρούσης του σώµατος µε το ελεύθερο άκρο του ελατηρίου 
καθώς οι τριβές θεωρούνται αµελητέες.  
 
 
9. Σώµα Σ µάζας kgm 5,01 = εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους 

mA 1,0= στη διεύθυνση χ΄χ λείου κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ=30ο. Το 
ελατήριο θεωρείται ιδανικό και έχει σταθερά επαναφοράς mNk /50= . Βλήµα µάζας 

kgm 1,02 =  κινούµενο κατά της διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου συναντάει το 
σώµα Σ, όταν αυτό διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του κινούµενο προς τη θετική 
κατεύθυνση του άξονα χ΄χ. Το βλήµα διαπερνά το σώµα σχεδόν ακαριαία. Οι 
ταχύτητες του βλήµατος αµέσως πριν συναντήσει το σώµα και αµέσως µετά την 
έξοδό του από αυτό, έχουν µέτρα sm /302 =υ  και sm /203 =υ αντίστοιχα. 

 

 
Ι. Να υπολογίσετε: 
α. την ταχύτητα του σώµατος Σ, αµέσως µετά τη διέλευση του βλήµατος από αυτό  
β. το πλάτος Α΄ της νέας ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σώµα Σ 
II. Να γράψετε τις εξισώσεις σε συνάρτηση µε τον χρόνο για: 

1. τη δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης  
2. τη κινητική ενέργεια της ταλάντωσης  

Να θεωρήσετε αρχή του χρόνου τη χρονική στιγµή κατά την οποία το βλήµα 
εξέρχεται από το σώµα. Η αποµάκρυνση του σώµατος από τη θέση ισορροπίας του 
είναι ηµιτονοειδής  συνάρτηση του χρόνου.( )/10 2smg =  
 
10. Στο κύκλωµα του σχήµατος δίνονται : VE 10= , HLrR 4102,1,4 −⋅=Ω=Ω= . Ο 
διακόπτης ∆ είναι κλειστός για µεγάλο χρονικό διάστηµα , το κύκλωµα διαρρέεται 
από σταθερό ρεύµα και ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος. Τη χρονική στιγµή 

0=ot ανοίγουµε ακαριαία το διακόπτη ∆ και ο πυκνωτής φορτίζεται. 
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α. Να εξηγήσετε γιατί ο πυκνωτής φορτίζεται  
β. Πόση πρέπει να είναι η χωρητικότητα του πυκνωτή ώστε η διαφορά δυναµικού 
µεταξύ των οπλισµών του να µην ξεπεράσει τα 4V. 
γ. Για την ελάχιστη τιµή της χωρητικότητας του πυκνωτή , που ικανοποιεί την 
απαίτηση του ερωτήµατος β να βρείτε την γωνιακή συχνότητα των ταλαντώσεων που 
θα εκτελέσει το κύκλωµα LC. 
δ. Να γράψετε τις εξισώσεις σε συνάρτηση µε τον χρόνο για : 
  1. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το πηνίο  
  2. το φορτίο του οπλισµού Α του πυκνωτή  
 
11. Ο πυκνωτής του επόµενου κυκλώµατος φορτίζεται πλήρως υπό τάση V=20V και 
τη χρονική στιγµή t=0 κλείνει ο διακόπτης (δ) , αφού πρώτα έχει αποµακρυνθεί η  
πηγή φόρτισης. Το κύκλωµα RLC  που δηµιουργείται εκτελεί φθίνουσες ηλεκτρικές 
ταλαντώσεις και το πλάτος του φορτίου του πυκνωτή µεταβάλλεται µε τον χρόνο 
σύµφωνα µε την σχέση : )(40 )2(ln5,0 sCQeQ t καισεσεµ−= . Ο χρόνος µεταξύ δυο 
διαδοχικών µέγιστων φορτίσεων του πυκνωτή κατά την διάρκεια της φθίνουσας 
ταλάντωσης του κυκλώµατος ισούται µε ∆t=2ms. 
 

 
 

α. Να υπολογίσετε την χωρητικότητα C του πυκνωτή 
β. Να βρείτε το πλάτος του φορτίου του πυκνωτή µετά από 1000 πλήρεις 
ταλαντώσεις του κυκλώµατος  
γ. Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της ενέργειας του κυκλώµατος και να σχεδιάσετε 
την γραφική παράσταση σε βαθµολογηµένους άξονες. Στο διάγραµµα να φαίνεται και 
ο χρόνο ηµιζωής της ενέργειας του κυκλώµατος. 
δ. Να υπολογίσετε το ποσό της θερµότητας που εκλύθηκε από την αντίσταση στη 
χρονική διάρκεια από την στιγµή που κλείσαµε τον διακόπτη  έως την στιγµή που 
ολοκληρώθηκαν  500 ταλαντώσεις. 
 
12. Κατά µήκος γραµµικού  οµογενούς ελαστικού µέσου το οποίο εκτείνεται στη 
διεύθυνση του άξονα χ΄χ  διαδίδεται αρµονικό εγκάρσιο κύµα το οποίο περιγράφεται 
από την εξίσωση: 
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).)(25,15(2104 2 ISxty −⋅= − πηµ  
α. Ένα σηµείο Ρ του µέσου του ηµιάξονα Οχ έχει κάποια στιγµή φάση ταλάντωσης 

radπφρ = . Ποια είναι η φάση της ταλάντωσης την ίδια στιγµή ενός σηµείου Ν του 

µέσου το οποίο βρίσκεται κατά md 3,0=  δεξιότερα του Ρ; 

β. Για το σηµείο Κ του µέσου που βρίσκεται στη θέση mxK 4= να γράψετε την 
εξίσωση της αποµάκρυνσης από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση µε τον χρόνο 
και να την παρατήσετε γραφικά. 
γ. Να υπολογίσετε την τιµή της µέγιστης ταχύτητας ταλάντωσης και την τιµή της 
µέγιστης επιτάχυνσης του σηµείου Κ του µέσου. 
δ. Να παρατήσετε γραφικά σε κοινούς βαθµολογηµένους άξονες : 
1. τη φάση της ταλάντωσης για τα διάφορα σηµεία του ηµιάξονα Οχ σε συνάρτηση 
µε την συντεταγµένη χ τις χρονικές στιγµές st 21 = και st 42 =  
2. τη φάση της ταλάντωσης σε συνάρτηση µε τον χρόνο δυο σηµείων του µέσου που 
βρίσκονται στις θέσεις mx 61 = και mx 82 = . 
ε. Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος τις χρονικές στιγµές : 
1. st 4,01 =                                   2. st 45,02 =  
 
13. Εγκάρσιο αρµονικό κύµα διαδίδεται κατά µήκος γραµµικού ελαστικού µέσου το 
οποίο εκτείνεται στην διεύθυνση του άξονα χ΄χ προς την αρνητική κατεύθυνση του 
άξονα. Το σηµείο του µέσου που βρίσκεται στην αρχή Ο του άξονα αρχίζει τη 
χρονική στιγµή ot να εκτελεί αρµονική ταλάντωση σύµφωνα µε την εξίσωση 

).(102 2 ISty ηµω⋅⋅= − . Στο διάγραµµα δίνεται η µεταβολή της φάσης του κύµατος 
σε συνάρτηση µε την συντεταγµένη χ των σηµείων του µέσου, τη χρονική στιγµή 

st 1= . 

 
Α. Να γράψετε την εξίσωση του κύµατος  
Β. Για το σηµείο του ελαστικού µέσου που βρίσκεται στην θέση χ=-4m να 
παραστήσετε γραφικά σε συνάρτηση µε τον χρόνο. 
1. την αποµάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του  
2. την φάση της ταλάντωσής του 
Γ. Για το σηµείο Μ του ελαστικού µέσου ( )0<Mx του οποίου η φάση τη χρονική 
στιγµή st 6,1= είναι radπφ 4= να παραστήσετε γραφικά την µεταβολή της 
επιτάχυνσης σε συνάρτηση µε τον χρόνο. 
∆. Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος για 0≤x  τις χρονικές στιγµές : 
1. st 6,01 =                                2. )10(65,0 2

2 == πst  
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14. ∆υο σηµεία Α και Β οριζόντιας επιφάνειας οµογενούς ισότροπου ελαστικού 
µέσου αρχίζουν  την χρονική στιγµή 0=ot να εκτελούν απλές αρµονικές ταλαντώσεις 

κατά την διεύθυνση y΄y, κάθετη στην επιφάνεια του ελαστικού µέσου. Οι 
ταλαντώσεις των σηµείων Α και Β περιγράφονται από τις εξισώσεις tAy ηµω=1 και  

tAy ηµω=2 . Η αποµάκρυνση του σηµείου Ν του ελαστικού µέσου το οποίο 
βρίσκεται πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ µεταβάλλεται µε τον χρόνο σύµφωνα µε 
την εξίσωση : 

).)(510(104 3 IStyN −⋅⋅= − ηµπ  

Το σηµείο Ν είναι το δεύτερο σηµείο, µετά το µέσο Μ του ευθύγραµµου τµήµατος 
ΑΒ, το οποίο ταλαντώνεται µε µέγιστο πλάτος. Τα κύµατα διαδίδονται στο ελαστικό 
µέσο µε ταχύτητα µέτρου sm /2=υ . 
α. Να βρείτε την περίοδο το πλάτος και το µήκος κύµατος των κυµάτων που 
συµβάλλουν στο σηµείο Ν. 
β. Να γράψετε τις εξισώσεις των δυο κυµάτων που συµβάλλουν στο Ν 
γ. Να βρείτε τον αριθµό και τις θέσεις των σηµείων του ελαστικού µέσου τα οποία 
ανήκουν στο ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ και: 
1. ταλαντώνονται µε µέγιστο πλάτος                             2. ηρεµούν  
δ. Μετά από πόσο χρονικό διάστηµα από τότε που το σηµείο Ν ταλαντώνεται 
εξαιτίας της συµβολής των κυµάτων αποκτά για πρώτη φορά τη µέγιστη κινητική 
ενέργεια της ταλάντωσής του.  
 
15. Σε δυο σηµεία 21,ΠΠ ήρεµης επιφάνειας ενός υγρού θεωρούµε δυο σύγχρονες 

πηγές εγκάρσιων κυµάτων οι οποίες απέχουν µεταξύ τους md 12)( 21 =ΠΠ= . Η 

ταλάντωση των πηγών αρχίζει τη χρονική στιγµή 0=ot  και γίνεται σε διεύθυνση 

κάθετη στην επιφάνεια του υγρού σύµφωνα µε την εξίσωση ).(204,0 ISty πηµ⋅=  . 
Τα κύµατα που προκαλούν οι πηγές διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού  µε 
ταχύτητα µέτρου sm /30=υ . Ένα σηµείο της επιφάνειας του υγρού βρίσκεται στο 
σηµείο Ν της ευθείας (ε) που ανήκει στην επιφάνεια του υγρού και είναι κάθετη στο 
ευθύγραµµο τµήµα 21ΠΠ . Οι δυο ταλαντώσεις που εκτελεί το σηµείο Ν εξαιτίας των 

δυο κυµάτων παρουσιάζουν διαφορά φάσης ∆φ= rad
3

8π
. 

 
α. Να βρείτε τις αποστάσεις του σηµείου Ν από τα σηµεία 1Π και 2Π  
β. Να γράψετε τις εξισώσεις των δυο κυµάτων που συµβάλλουν στο Ν. 
γ. Να υπολογίσετε το πλάτος ταλάντωσης του σηµείου Ν εξαιτίας της συµβολής των 
δυο κυµάτων  
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δ. Αν η συχνότητα των πηγών µπορεί να µεταβάλλεται από την τιµή Hzf 101 = µέχρι 

την τιµή Hzf 302 = για ποιες τιµές της συχνότητας θα έχουµε  ενισχυτική συµβολή 
στο σηµείο Ν. Θεωρούµε ότι το πλάτος των κυµάτων δεν µεταβάλλεται µε την 
απόσταση από τις πηγές. 
 
16. Κατά µήκος µιας ελαστικής χορδής που ταυτίζεται µε τον άξονα χ’χ  διαδίδονται 
προς αντίθετες κατεύθυνσης δυο εγκάρσια αρµονικά κύµατα. Τα δυο κύµατα 
συµβάλλον και δηµιουργούν στο ελαστικό µέσο στάσιµα κύµατα  µε εξίσωση; 

).(20404,0 ISty πηµπχσυν ⋅=  
Στην αρχή Ο (χ=0) του άξονα εµφανίζεται κοιλία του στάσιµου κύµατος. Τη χρονική 
στιγµή t=0 , αφού έχει δηµιουργηθεί το στάσιµο κύµα σε όλη τη χορδή το σηµείο Ο 
διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του κινούµενο µε θετική ταχύτητα  
α. Να γράψετε τις εξισώσεις των δυο κυµάτων που συµβάλλουν και δηµιουργούν το 
στάσιµο κύµα. 
β. Να υπολογίσετε την µέγιστη τιµή της επιτάχυνσης του υλικού σηµείου Κ(χ=0,5m) 
της χορδής 
γ. Να υπολογίσετε τον αριθµό των δεσµών του στάσιµου κύµατος που εµφανίζονται 
µεταξύ των σηµείων Κ και Μ (χ M =+0,75m) του ελαστικού µέσου. 
δ. Να υπολογίσετε την αποµάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του σηµείου Κ τη 
χρονική στιγµή 1t  κατά την οποία το σηµείο Μ βρίσκεται στην ακραία θετική θέση 
της ταλάντωσης του. 
∆ίνεται π2=10 
 
 


